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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 58/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

Θέμα: «Παράταση διάρκειας της αριθμ. πρωτ. 17192/25-08-2021 σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών για «Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της 

τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου 

(Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS “Cross-border cooperation for energy 

efficiency using solar energy” / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 

2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ». 

  

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, 

σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ. πρωτ. 23352/19-11-2021 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 160 θέμα παρουσίασε την   εισήγηση  του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας  

(αρμ.υπάλ.Ευαγ.Ιωάννου), που έχει ως εξής:  

 

 «... 

 

 

1. Η υπ΄ αριθ. Πρωτ. 17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) 

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

2. Η από 02/11/2021 έγκριση της παράτασης της Πράξης SOLIS» για 8 μήνες και μέχρι 

τις 30/07/2022 

3. Το από 23.11.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής περί γνωστοποίησης της από 02/11/2021 έγκρισης της 

παράτασης της Πράξης SOLIS» για 8 μήνες και μέχρι τις 30/07/2022 από τη 

ΑΔΑ: 699ΖΩΞΧ-ΠΓΧ



Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC 

“Ελλάδα-Αλβανία” 

4. Το με αριθμ.23616/23-11-2021 αίτημα τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 17192/25-08-

2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

5. Το με αριθμ. 23747/25-11-2021 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια 

Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος. 

6. Η από 25-11-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το με αριθμ.πρωτ.  

23747/25-11-2021 αίτημα τροποποίησης σύμβασης 

 

Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβαση 

ανατέθηκε στην εταιρεία ΤRΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ(δ.τ. TREK DEVELOPMENT A.E.) η παροχή υπηρεσιών για "Τεχνική υποστήριξη για την 

παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο 

Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS “Cross-bordercooperation for 

energyefficiencyusingsolarenergy” / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-

2020»,ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ" και ημερομηνία λήξης της έως και 

ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις 

30-11-2021. 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 23747/25-11-2021 έγγραφό του, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου,αιτήθηκε την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 

17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-08-25) σύμβασης παροχής υπηρεσιών με 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως και ένα μήνα με την έναρξη της πιλοτικής 

λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις 30.07.2022, χωρίς αύξηση της 

συμβατικής αξίας και την τροποποίηση του άρθρου 2 «Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

της υπηρεσίας» της εν λόγω σύμβασης, για τα υπο-Παραδοτέα Π.4.1.1.α, Π.4.1.1.β και 

Π.4.1.1.γ ως εξής: 

 

Παραδοτέα Υπο-παραδοτέα Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης 

Π.4.1.1Τεχνική 

υποστήριξη για την 

παρακολούθηση της 

παραλαβής, της 

τοποθέτησης και της 

πολιτικής λειτουργίας 

των Φ/Β στο 

Βιολογικό του 

Λούρου 

Π.4.1.1.α. Αναφορά υποστήριξης του Δ 

Πρέβεζας στην συμβασιοποίηση του υποψηφίου 

για την προμήθεια/εγκατάσταση του Φ/Β 

σταθμού (Δεν περιλαμβάνει Νομική υποστήριξη) 

Εντός ενός (1) 

μήνα από τη 

συμβασιοποίηση 

της προμήθειας 

του Φ/Β σταθμού 

Π.4.1.1.β. 1η αναφορά προόδουσχετικά με την 

υλοποίηση της  προμήθειας, εγκατάστασης και 

επιτυχούς σύνδεσης και ηλέκτρισης, καθώς και 

πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού 

Εντός ενός (1) 

μήνα από την 

προμήθεια και 

εγκατάσταση του 

Φ/Β σταθμού 

Π.4.1.1.γ. 2η αναφορά προόδουσχετικά με την 

υλοποίηση της  προμήθειας, εγκατάστασης και 

επιτυχούς σύνδεσης και ηλέκτρισης, καθώς και 

πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού 

Εντός ενός (1) 

μήνα από την 

επιτυχή σύνδεση 

και ηλέκτριση του 

Φ/Β σταθμού 

λόγω του ότι: 

➢ τις 02/11/2021 εγκρίθηκε παράταση της Πράξης «SOLIS» για 8 μήνες και μέχρι τις 

30/07/2022 

➢ η συμβασιοποίηση του υποψηφίου αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» δεν έχει ολοκληρωθεί 

λόγω της προσφυγής της συμμετάσχουσας στη διαγωνιστική διαδικασία, εταιρείας , 

«ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ» στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου της 

προμήθειας. 

ΑΔΑ: 699ΖΩΞΧ-ΠΓΧ



Ύστερα από την από 25-11-2021 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 201 Ν 

4412/2016), η οποία για τις γενικές υπηρεσίες ορίζεται ρητά ότι είναι η επιτροπή παραλαβής 

(άρθρο 221 παρ. 11 περίπτ. ζ΄ Ν 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 39 του 

άρθρου 107 του Ν 4497/2017) και σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγραφος 1 σημείο α του Ν. 

4412/16, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/2019,  την παράταση της διάρκειας της με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 

21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών έως και ένα μήνα με την 

έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις 30.07.2022, χωρίς 

αύξηση της συμβατικής αξίας και την τροποποίηση του άρθρου 2 «Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης της υπηρεσίας» της εν λόγω σύμβασης, για τα υπο-Παραδοτέα Π.4.1.1.α, Π.4.1.1.β 

και Π.4.1.1.γ ως εξής: 

 

Παραδοτέα Υπο-παραδοτέα Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης 

Π.4.1.1Τεχνική 

υποστήριξη για την 

παρακολούθηση της 

παραλαβής, της 

τοποθέτησης και της 

πολιτικής λειτουργίας 

των Φ/Β στο 

Βιολογικό του 

Λούρου 

Π.4.1.1.α. Αναφορά υποστήριξης του Δ 

Πρέβεζας στην συμβασιοποίηση του υποψηφίου 

για την προμήθεια/εγκατάσταση του Φ/Β 

σταθμού (Δεν περιλαμβάνει Νομική υποστήριξη) 

Εντός ενός (1) 

μήνα από τη 

συμβασιοποίηση 

της προμήθειας 

του Φ/Β σταθμού 

Π.4.1.1.β. 1η αναφορά προόδουσχετικά με την 

υλοποίηση της  προμήθειας, εγκατάστασης και 

επιτυχούς σύνδεσης και ηλέκτρισης, καθώς και 

πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού 

Εντός ενός (1) 

μήνα από την 

προμήθεια και 

εγκατάσταση του 

Φ/Β σταθμού 

Π.4.1.1.γ. 2η αναφορά προόδουσχετικά με την 

υλοποίηση της  προμήθειας, εγκατάστασης και 

επιτυχούς σύνδεσης και ηλέκτρισης, καθώς και 

πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού 

Εντός ενός (1) 

μήνα από την 

επιτυχή σύνδεση 

και ηλέκτριση του 

Φ/Β σταθμού 

καθώς: 

α. Η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη 

εκτελείται η σύμβαση,  

β. Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 

4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την 

διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα 

αρχικά έγγραφα της σύμβασης, στην προκειμένη περίπτωση δε το αίτημα του Αναδόχου 

υποβάλλεται χωρίς υπαιτιότητά του δεδομένου ότι: 

➢ τις 02/11/2021 εγκρίθηκε παράταση της Πράξης «SOLIS» για 8 μήνες και μέχρι τις 

30/07/2022. 

➢ η συμβασιοποίηση του υποψηφίου αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» δεν έχει ολοκληρωθεί 

λόγω της προσφυγής της συμμετάσχουσας στη διαγωνιστική διαδικασία, εταιρείας , 

«ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ» στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου της 

προμήθειας. 

γ. Η εν λόγω Παράταση της υπ’αρ. πρωτ. 17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 

21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβασης δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω 

σύμβασης....». 

      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

-τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 -την εισήγηση της υπηρεσίας  

-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της με αριθ.πρωτ.17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 

21SYMV009109503 2021-08-25) Σύμβασης παροχής υπηρεσιών έως και ένα μήνα με την 

έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού και το αργότερο έως τις 30.07.2022, χωρίς 

αύξηση της συμβατικής αξίας και την τροποποίηση του άρθρου 2 «Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης της υπηρεσίας» της εν λόγω σύμβασης, για τα υπο-Παραδοτέα Π.4.1.1.α, Π.4.1.1.β 

και Π.4.1.1.γ , σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019,  ως εξής: 

 

Παραδοτέα Υπο-παραδοτέα Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης 

Π.4.1.1Τεχνική 

υποστήριξη για την 

παρακολούθηση της 

παραλαβής, της 

τοποθέτησης και της 

πολιτικής λειτουργίας 

των Φ/Β στο 

Βιολογικό του 

Λούρου 

Π.4.1.1.α. Αναφορά υποστήριξης του Δ 

Πρέβεζας στην συμβασιοποίηση του υποψηφίου 

για την προμήθεια/εγκατάσταση του Φ/Β 

σταθμού (Δεν περιλαμβάνει Νομική υποστήριξη) 

Εντός ενός (1) 

μήνα από τη 

συμβασιοποίηση 

της προμήθειας 

του Φ/Β σταθμού 

Π.4.1.1.β. 1η αναφορά προόδουσχετικά με την 

υλοποίηση της  προμήθειας, εγκατάστασης και 

επιτυχούς σύνδεσης και ηλέκτρισης, καθώς και 

πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού 

Εντός ενός (1) 

μήνα από την 

προμήθεια και 

εγκατάσταση του 

Φ/Β σταθμού 

Π.4.1.1.γ. 2η αναφορά προόδουσχετικά με την 

υλοποίηση της  προμήθειας, εγκατάστασης και 

επιτυχούς σύνδεσης και ηλέκτρισης, καθώς και 

πιλοτικής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού 

Εντός ενός (1) 

μήνα από την 

επιτυχή σύνδεση 

και ηλέκτριση του 

Φ/Β σταθμού 

καθώς: 

α. Η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη 

εκτελείται η σύμβαση,  

β. Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 

4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την 

διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα 

αρχικά έγγραφα της σύμβασης, στην προκειμένη περίπτωση δε το αίτημα του Αναδόχου 

υποβάλλεται χωρίς υπαιτιότητά του δεδομένου ότι: 

➢ τις 02/11/2021 εγκρίθηκε παράταση της Πράξης «SOLIS» για 8 μήνες και μέχρι τις 

30/07/2022. 

➢ η συμβασιοποίηση του υποψηφίου αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp» δεν έχει ολοκληρωθεί 

λόγω της προσφυγής της συμμετάσχουσας στη διαγωνιστική διαδικασία, εταιρείας , 

«ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ» στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου της 

προμήθειας. 

γ. Η εν λόγω Παράταση της υπ’αρ. πρωτ. 17192/25-08-2021(ΑΔΑΜ: 21SYMV009109503 2021-

08-25) Σύμβασης δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  749/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: 699ΖΩΞΧ-ΠΓΧ
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